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„− Na, Jankó fiam, hadd hallom az álmodat! −

Felséges királyom − mondá Jankó −, életem-
halálom kezedbe ajánlom, nem mondhatom el az
álmomat senkinek a világon.

Fenyegette a király mindenféleképpen, hogy így
felakasztatja, hogy úgy kerékbe töreti, meg amúgy
lófarkára kötteti, de mind hiábavaló volt: Jankó nem
mondta el az álmot.

Megharaguvék a király erősen, s mondta:
− Na, megállj, Jankó, nem akasztatlak fel,

kerékbe sem töretlek, lófarkára sem köttetlek,
rettentőbb halált szántam én neked.

Egyben behívatott két katonát, s parancsolta,
hogy vigyék Jankót a palota legmagasabb tornyára,
falazzák be a toronynak ajtaját-ablakát, hogy
vesszen ott éhen-szomjan ez a makacs legény.”

Könyvkód: 01

1. osztály
BENEDEK ELEK

Táltos Jankó



Láttál már olyat, amikor sűrű köd telepszik a
tájra? Picit ijesztő, ugye? A köd sok mindent
elrejthet a szemünk elől – többnyire hétköznapi
dolgokat, ám olykor egészen meglepőeket.
Ez a mese olyan világba hív, melyet ködburok
takar, sűrű leplét csak néha-néha töri át a
napfény. Ám ha vizsgálódunk kicsit, sok
érdekességre lelhet a kíváncsi tekintet.
Vajon mit keres egy léghajó a mosolygós,
tűzrőlpattant Miss Screwy hátsó kertjében?
Ki kopogtat Flex, a behemót robotkutya
bendőjében? S hová igyekszik a csavaros
kisasszony nap mint nap?
Sok-sok rejtély, ráadásul a léghajó eltűnése
végképp megbonyolítja a helyzetet.
De a találékonyság és a szeretet talán segíthet
Miss Screwynak és társainak, hogy
eligazodjanak a ködben, s csavarokkal,
rugókkal, csapágyakkal teleszórt útjuk végén
ráleljenek a megoldásra, feltárva, milyen titkokat,
meglepetéseket takart el a homály előlünk.

2. osztály
VALERIA SCREWY

Miss Screwy csavaros

Gyere, utazz velünk Zuzmóföldére, ahol a mese
valóságos, a varázslat mindennapos, a gyerekek
pedig az Arany Tölgyfalevél Tanoda nevezetű
bentlakásos iskolában folytatják tanulmányaikat!
Kócos, a majdnem kilencéves kisfiú is ide jár,
csakúgy, mint jó barátja, Szöszke, és annak
testvére, Öcsike. Egy nap szivárvány jelenik meg
az udvaron, melyből egy zöld frakkos kobold ugrik
elő. A lebegő üveggolyókkal játszó Öcsike még
nem tanult ezekről az olykor rosszindulatú
teremtményekről, s mire a két barát észbe kap,
a varázslénnyel együtt nyoma vész.
Az utánuk iramodó Kócos és Szöszke az iskola
elhagyatott tornyában megismerkednek az ott
bujdosó, társai által kiközösített, hófehér griffel,
a félig madár, félig oroszlán Jégvirággal, aki
hajlandó segíteni nekik elveszett társuk
előkerítésében…Így kezdődik a nagy kaland,
melynek során hőseink útját keresztezi félszeg
sárkánycsemete, félállású gonosz boszorkány és
iskolából kimaradt óriás (Kócos mások számára
láthatatlan, kissé hebehurgya lélektestvéréről,
Napsugárról már nem is beszélve), miközben
mindent elkövetnek, hogy még a vacsorára hívó
bagolyhuhogás előtt visszatérjenek Öcsikével az
iskola falai közé.

MICKEY  LONG

Kócos és a szivárvány
ARANY TÖLGYFALEVÉL TANODA-SOROZAT

Könyvkód: 02 Könyvkód: 03
árvái



Lampbridge de Flotta a csodák városa.
A magasba nyúló, furcsa üvegépületek felett
léghajók úsznak, esténként pedig a gázlámpák
pazar színei festik meg az utcákat határoló
fogadók, üzletsorok és céhek épületeit.
A mérnöki tervezés műve mind, mert ezen a
tájon ők az urak. Pedig a mechanikus csodák
mögött a köznapi munkákat végző mágusok
azok, akik valójában Lampbridge gépezetét
mozgásban tartják.
Egy napon Juna, az ifjú órásinas váratlanul
elbóbiskol, ezért lekési az inasvizsgáját.
Városszerte egyre többen alszanak el a
legkülönösebb helyzetekben, a legváratlanabb
időpontokban. Lassan nyilvánvalóbbá válik,
hogy a furcsa események mögött valami rejtély
lapul. Egy másik világban Alma, a tíz éves
diáklány, szüleivel és testvéreivel Tokióba
költözik, majd bérelt házuk padlásán egy
különös órát talál.
Vajon mi köti össze a két világot, ki suttog Alma
iskolájában egy közönségesnek tűnő
szekrényéből, és messze innen, miért forgatják
fel Lampbridge de Flottát a város bűnbandái,
a titokzatos Utazót keresve?

3. osztály
HERTELENDY ANNA

Alma és az elveszett

Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves,
és lehet, hogy rablók vannak a nyomomban.
Nitával és Gillel láttunk valamit a nyári táborban,
amit nem kellett volna.
Hallgattunk róla, mert azt gondoltuk,
úgyse hinnének nekünk. De nem hagyhattuk
annyiban. Készítettünk egy tervet,
hogy ne érezzük magunkat veszélyben.
Bizonyítékot kellett találnunk!
Ez nem volt mindig egyszerű,
és néhány dolog elég viccesen alakult.
Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell,
neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá,
mi is történt valójában.

HOLDEN ROSE

A harmadik
HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI

Könyvkód: 04 Könyvkód: 05
álmok városa



Ez a nap is rosszul kezdődik. Míg a többi gyerek
az udvaron játszik, az osztályteremben
senyvedő Jane különös dolgot vesz észre:
az iskolaudvar egyik fáján lakó mókus
összecsomagol és elköltözik – ahogyan a jelek
szerint a környék összes más állata is.
Leguánja vészjósló figyelmeztetést karmol
a homokba: Közeleg. Méghozzá a rejtélyes
és félelmetes Hollókirály, s egy kutyát sétáltató
vak öregember szerint éppen Jane az, aki
megmentheti tőle a világot. És ha mindez még
nem lenne elég egy napra, Jane szüleit szemmel
láthatóan megbabonázzák az elektronikus
eszközök, teljesen megfeledkeznek a világról,
valamint arról, hogy vacsorára várják Diana
nagyit, aki hatalmas vihar és egy különös
ajándék kíséretében érkezik. Hamarosan aztán
végleg elszabadul a gonosz, és úgy tűnik,
Jane valóban kénytelen lesz egymaga
szembeszállni a Hollókirállyal, hogy megtörje
hatalmát és helyreállítsa a világ rendjét.

4. osztály

Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves,
és lehet, hogy rablók vannak a nyomomban.
Nitával és Gillel láttunk valamit a nyári táborban,
amit nem kellett volna.
Hallgattunk róla, mert azt gondoltuk,
úgyse hinnének nekünk. De nem hagyhattuk
annyiban. Készítettünk egy tervet,
hogy ne érezzük magunkat veszélyben.
Bizonyítékot kellett találnunk!
Ez nem volt mindig egyszerű,
és néhány dolog elég viccesen alakult.
Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell,
neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá,
mi is történt valójában.

HOLDEN ROSE

A harmadik
HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI

Könyvkód: 04 Könyvkód: 06

STEPHEN  CHAMBERS

Jane és a Hollókirály



Ebben a modern tündérmesében, amely
ellenállhatatlan, akár a macskamenta,
egy lány fölfedezi, hogy létezik olyan mágia, ami
mélyen a húsba vág…
Emma nővérének nyoma veszett. A szüleik az
összes megtakarított pénzüket elköltötték a
felkutatására. Most pedig a családnak nincs más
választása, mint hogy kiköltözzön egy rozzant
lakókocsi-parkba, amely egy erdő szélén áll,
csavargó hárpiák, boszorkányok és trollok
szomszédságában. Emma nem tudja, látja-e
még valaha Helenát, és érezheti-e még
boldognak magát ebben az életben.
Azután barátságot köt…
…egy sima modorú, mocskos bundájú, fekete
kandúrral, aki a Jack névre hallgat – és akiről
kiderül, hogy van egy terve Emma nővérének
kiszabadítására. Cserébe mindössze egyetlen
aprócska szívességet kér…

5. osztály

Crowfield átka ugyan már hónapokkal ezelőtt
megtört, de William még mindig az apátságban
él a szerzetesek közt. Most azonban már nincs
egyedül: Crowfieldben maradtak az előző kaland
során megismert barátok, a hob, és Shadlok, a
zord tündér harcos is. Williamnek pedig ezúttal
valóban nagy szüksége lesz a segítségre,
ugyanis valami szörnyűséges dolog készülődik
az apátságban. Senki sem tudja, mi lehet az, de
bármi legyen is, a jelek szerint feltett szándéka,
hogy elpusztítja Crowfieldet. Amikor pedig egy
ősrégi tál kerül elő a templom padlója alól, a
gonosz elszabadul, és Williamre hárul a feladat,
hogy megmentse az apátságot.
A Crowfield átka folytatásában Pat Walsh ismét
a középkori Crowfield apátságba röpíti el az
olvasót egy fordulatos, gótikus történetben.
Walsh szellemesen és elgondolkodtatóan ír
kalandról, barátságról, jóságról és gonoszról egy
újabb letehetetlen ifjúsági regényben.

PAT WALSH

Crowfield démona
CROWFIELD-APÁTSÁG 2.

Könyvkód: 07 Könyvkód: 08

MIKE és RACHEL GRINTI

Karmok



A Ricofeld a hajógyárban, a személyzete pedig a
Merratin-sziget bázisán tölti kényszerpihenőjét,
amíg az anyahajó ismét képes lesz ellátni a
feladatát. Dion csak lopva térhet vissza a
megszokott szerszámai és gépei közé, és még
lazsálni sem hagyják. Kezdetét veszi pilótává
képzése – azt azonban nem hitte volna, hogy a
felkészülés ennyi megpróbáltatást, és ilyen
szűkös határidőt tartogat számára. Ethan
személyében nem csak egy kegyetlen
kiképzőtiszttel, de egy rendmániás szobatárssal
is szembe kell néznie. Mit kellene tennie, hogy
legalább egy kicsit megközelítse azt a szintet,
amit a sztárpilóta elvár tőle? És mennyit kell még
dolgoznia ahhoz, hogy hivatalosan is alkalmassá
váljon a Humanoidok vezetésére?
Trizanton pilótái a sorozat második kötetében
egy baljóslatú világba repítenek, ahol nem csak
az edzőtermek és a szimulátorok, de Shinaria
valós támadásai is egyre nagyobb veszélyeket
rejtenek.

Crowfield átka ugyan már hónapokkal ezelőtt
megtört, de William még mindig az apátságban
él a szerzetesek közt. Most azonban már nincs
egyedül: Crowfieldben maradtak az előző kaland
során megismert barátok, a hob, és Shadlok, a
zord tündér harcos is. Williamnek pedig ezúttal
valóban nagy szüksége lesz a segítségre,
ugyanis valami szörnyűséges dolog készülődik
az apátságban. Senki sem tudja, mi lehet az, de
bármi legyen is, a jelek szerint feltett szándéka,
hogy elpusztítja Crowfieldet. Amikor pedig egy
ősrégi tál kerül elő a templom padlója alól, a
gonosz elszabadul, és Williamre hárul a feladat,
hogy megmentse az apátságot.
A Crowfield átka folytatásában Pat Walsh ismét
a középkori Crowfield apátságba röpíti el az
olvasót egy fordulatos, gótikus történetben.
Walsh szellemesen és elgondolkodtatóan ír
kalandról, barátságról, jóságról és gonoszról egy
újabb letehetetlen ifjúsági regényben.

PAT WALSH

Crowfield démona
CROWFIELD-APÁTSÁG 2.

Könyvkód: 07 Könyvkód: 09

6—8. osztály
RILEY E. RAINES

Hecate, az engedetlen
TRIZANTON PILÓTÁI II.



Könyvkód: 10 Könyvkód: 11

GALLAY-NAGY KRISZTINA

Poison of Love

„Az ember hajlamos mindent megtenni azért,
hogy megvédje, akit szeret.
Hadd meséljek el egy történetet arról, hogyan
tettem tönkre imádott énekesem és egy komplett
rockbanda karrierjét.
Az univerzum rendjének felborításáról már nem
is beszélve.”

Natalie Bat, az ízig-vérig rocker kamaszlány
bármit megtenne azért, hogy találkozhasson
kedvenc rockbandája, a Poison of Love imádott
énekesével, Adrian Arronnal. A bármit pedig igen
tág fogalom, kiváltképp, ha az ember édesapja
egy időgépen dolgozik egy kétes hátterű cégnél.
Így történhet, hogy Nat egy osztályba kerül
rajongása tárgyával, a leendő rocksztárral.
Adrian azonban tinédzserként közel sem olyan,
amilyennek egy szerelmes rajongó a hírhedt
frontembert képzeli. 1999-ben még nyoma sincs
letölthető mobilalkalmazásoknak, a slágerlistákat
popbandák uralják, a képregényhősökért
rajongók egytől egyig csodabogárnak
számítanak. Valaki pedig mindvégig a fiatalokon
tartja a szemét, mert pontosan tudja, mihez
vezethetnek a meggondolatlan, tizenéves
Natalie tettei…

9—13. osztály
D. B. JACKSON

Idődémon
SZIGETVÖLGY CIKLUS 2.

A tizenöt éves Tobias Doljan átlépett az időn a
múltba, hogy megakadályozza egy háború
kitörését. Ennek következtében nem csupán
felnőtt testbe zárva találta magát, de a királya
merényletnek esik áldozatul, és neki kell
megvédelmeznie a még csecsemő hercegnőt,
Sofyát. Átlépő és feszítő társával, Marával meg
kell találniuk a módját, hogy visszatereljék a
történelmet a helyes mederbe, amelyben a
hercegnő nem árvul el, és a jövőjük is
megmarad. Orvgyilkosokkal kell szembenézniük,
akik hasonló képességekkel rendelkeznek, mint
ők, és a tirribin démon, Droë is utánuk kutat. A
démon az emberi szerelmet és Tobiast keresi,
ám ez olyan szövetségekhez vezet, amelyek
fenyegetést jelenthetnek Szigetvölgy egészére.



KIEGÉSZÍTÉS AZOK SZÁMÁRA, AKIK NEM VETTEK RÉSZT AZ I. FÉLÉV VERSENYÉN

5—8. osztály 6—8. osztály 9—13. osztály
PAT WALSH

Crowfield átka
CROWFIELD-APÁTSÁG I.

RILEY E. RAINES

Chloé, a titokzatos
TRIZANTON PILÓTÁI I.

D. B. JACKSON

Időjárók
SZIGETVÖLGY CIKLUS 1.

1347 telén járunk. Will tizennégy
éves, és a Crowfield-apátságban
él szolgaként, miután az egész
családja meghalt egy tűzvészben.
Egy nap, miközben tűzifát gyűjt az
erdőben, furcsa nyöszörgésre lesz
figyelmes: egy csapdában addig
soha nem látott, sérült jószágot
talál, amit visszavisz az
apátságba, hátha a hajlott hátú
Csiga testvér tud segíteni az
állatkán – amiről aztán kiderül,
hogy nem is állat, hanem hob
azaz a tündérfélék egy fajtája.
Ám nem a hob az egyetlen
látogató Crowfieldben. Néhány
napon belül különös vendégek
érkeznek a szörnyű titkot rejtegető
Bone úr és nyomasztó
megjelenésű szolgája, Shadlok
személyében, akik busás
ajándékok fejében határozatlan
ideig és céllal az apátságban
szándékoznak időzni…
Mindeközben Will fülébe jut a
szóbeszéd, hogy a szerzetesek
egyszer, régen egy halott angyalt
találtak az erdőben. No de hogy
létezik, hogy egy angyal csak úgy
meghal? És ha mégis így van,
hová temették? És miért éppen
most kezd érdekelni valakit ez a
régi történet? Megannyi izgalmas
rejtély ebben a középkori világban
játszódó, hangulatos, gyönyörűen
megírt regényben.

Trizantonban kegyetlen háború
dúl, amely nem kíméli a Ricofeld
anyahajó legénységét sem. Egy
napon új fejlesztésű, hatalmas és
szörnyen bonyolult Humanoid
harci gép érkezik a hajó
hangárába, amelynek
karbantartását a tizenöt éves
Dionra bízzák.
A gép „tartozékai” között szerepel
Ethan, a legmogorvább
sztárpilóta is, akivel az ifjú
szerelő valaha találkozott.
Dion soha nem látott kihívással
néz szembe. Hogyan lesz képes
megbirkózni azzal a feladattal,
amelyre a műszaki személyzet
nála tapasztaltabb tagjai
sincsenek felkészülve? Hogyan
fejthetné meg a fenséges robot
titkait, ha egyszer nem mehet a
pilótafülke közelébe? Mindennek
a tetejébe Ethannel képtelenség
szót érteni, és még a gépére sem
tud vigyázni.
Trizanton pilótái a sorozat első
kötetében egy távoli, forrongó
világba repítenek, ahol a
birodalmak között dúló, ádáz
háborúban a káprázatos
gépeknél csak a barátság
értékesebb.

A tizenöt éves Tobias Doljant arra
képezték ki, hogy az időben
utazzon. Szolgálatra hívják
a daerjeni uralkodó
udvartartásába, ahol IV. Mearlan
arra kéri, utazzon vissza
tizennégy évet az időben, és
akadályozza meg azt a régóta
dúló háborút, ami romlást hozott
egész Szigetvölgyre. Tobias
elvállalja a feladatot, noha az
utazás velejárója, hogy
megkétszerezi az életkorát.
Ám a fiú érkezésekor olyan
eseményekkel szembesül,
melyekre a legkevésbé sem
számított – és ebben a múltban
neki kell felépítenie a jövőt…
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